
 

BẢNG GIÁ PHÍ DỊCH VỤ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM 

 

TT Dịch vụ Mức giá (Việt nam Đồng) Áp dụng 

A. Chi phí cho nhà đầu tư khi mở tài khoản và mua phát hành: 

1 Giá dịch vụ mở tài khoản Miễn phí  

2 Giá dịch vụ phát hành   

2.1 Giá dịch vụ phát hành trong giai đoạn IPO 1,0% x 10.000 VND x Số CCQ Khách hàng chuyển tiền mua + giá dịch vụ 

2.2 Giá dịch vụ phát hành sau giai đoạn IPO 1,5% x Số tiền đặt mua Khách hàng chuyển tiền mua + giá dịch vụ 

B. Chi phí nhà đầu tư trả hàng năm: Chúng tôi ước tính tổng chi phí hàng năm Quỹ trả là 2,25% x Giá trị tài sản ròng; 

3 Giá dịch vụ quản lý quỹ, đại lý chuyển 

nhượng, quản trị quỹ 

2,0% x NAV/ năm Quỹ thanh toán (Chi phí cho SGIC tối đa là 1,3% 

x Giá trị tài sản ròng) 

4 Các chi phí khác (lưu ký, giám sát, đại lý phân 

phối, và vận hành) 

Ước tối đa: 0.25%/ năm Quỹ thanh toán 

C. Chi phí khi nhà đầu tư rút vốn 

5 Giá dịch vụ mua lại 1,5% x NAV 1 CCQ x Số CCQ đặt bán Khách hàng nhận được tiền bán đã trừ giá dịch vụ 

6 Thuế thu nhập Đối với cá nhân: 0,1% x Giá trị bán Khách hàng nhận được tiền bán đã trừ thuế 

Giá phí dịch vụ chưa bao gồm VAT.  

Chi tiết xem Bản cáo bạch tại: https://sgicapital.com.vn/c-cong-bo/the-ballad-fund-ban-cao-bach-va-dieu-le/  

Cụm từ viết tắt được sử dụng: CCQ là chứng chỉ Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam. 

NAV là giá trị tài sản ròng được công bố.  

VSD là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam. 

https://sgicapital.com.vn/c-cong-bo/the-ballad-fund-ban-cao-bach-va-dieu-le/

